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ABSTRACT 

 

Context and purpose. The purpose of this study was to analyze the effect of tendency to entrepreneurial 
tendencies and psychological empowerment of rural women members of agricultural cooperatives in Semirom 
County. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of research method.  
Methodology. This research is applied in terms of purpose and is considered descriptive-survey in terms of 
research method. To collect the data, a questionnaire was used based on the ordinal scale and the Likert level scale, 
the validity of which was confirmed by experts and its reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha 
coefficient. The statistical population of the study was 239 rural women members of agricultural cooperatives in 
Semirom County. The sample size was calculated using Krejcie-Morgan table of 148 people and the sample 
members were selected by simple random sampling. Also, in order to analyze the data, structural equation 
modeling method with partial least squares approach and using Smart-pls3 software was used.  
Findings and conclusions. Findings showed that the tendency to entrepreneurial tendencies has a positive 
and significant effect on lifestyle. Lifestyle has a positive and significant effect on the components of 
psychological empowerment (sense of competence, sense of autonomy, sense of effectiveness, sense of 
meaning) with path coefficients. The results also indicate the effect of entrepreneurial tendencies on the 
psychological empowerment of rural women members of agricultural cooperatives in Semirom city with the 
mediating role of a healthy lifestyle. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Context and purpose. The movement towards development and desire for entrepreneurship in women's rural cooperatives requires the existence of entrepreneurs in 
the rural and agricultural sector who can supply products with an entrepreneurial nature in the existing competitive markets with creativity, risk-taking and use of 
existing opportunities. In fact, entrepreneurs can guarantee the continuity, dynamism and competitiveness of the cooperative movement by providing innovations and 
expanding the process of spreading technologies, and the cooperative sector can provide a safe space for entrepreneurial activities by building capacity, providing 
conditions and facilities, facilities and creating legal frameworks. However, the desire to develop entrepreneurial activities in this type of cooperatives and to use the 
existing capacities in the country for the development of rural women's cooperatives requires the psychological empowerment of rural women, which unfortunately has 
not received enough attention in our country, and this is the reason for the present study. The aim of this research was to analyze the effect of orientation on 
entrepreneurial tendencies and psychological empowerment of rural women who are members of agricultural cooperative companies in Semiram city. 
Methodology. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey research method. To collect data, a questionnaire was used based on an ordinal scale 
and a five-level Likert spectrum, whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. The statistical 
population of the research was all rural women members of agricultural cooperative companies in Semiram city, numbering 239 people. The sample size was calculated 
using the Krejci-Morgan table of 148 people, and the sample members were selected by simple random sampling. Also, in order to analyze the data, the structural 
equation modeling method was used with the partial least squares approach and using Smart-pls3 software. 
Findings and conclusions. The findings of the research showed that the tendency towards entrepreneurial tendencies has a positive and significant effect on the lifestyle, 
and the lifestyle also had a positive and significant effect on the components of psychological empowerment (feeling of competence, feeling of autonomy, feeling of being 
effective, feeling of being meaningful). Also, the results indicate the effect of entrepreneurial tendencies on the psychological empowerment of rural women who are 
members of agricultural cooperatives with a mediating role of healthy lifestyle.   Finally, it can be concluded that the promotion of entrepreneurial culture should be 
considered as an important and fundamental factor in the development of entrepreneurial capacities at the level of agricultural cooperative companies of Semiram city. 
In this regard, the education of cooperative principles and expansion of the cooperative movement at the level of the rural community (especially rural women 
entrepreneurs) should be given the attention of the authorities, pathology and efficiency of cooperatives and determination of proposed solutions to remedy the damages 
through the evaluation of cooperatives, training of network management elements, organizing Assemblies of cooperatives, formulation of operational plan in 
cooperatives and women's unions should be prioritized. Also, it is possible to introduce key entrepreneurs and give them deserved recognition, introduce the importance 
and role of entrepreneurs in the economy of agricultural cooperative companies of Semiram city, value women's entrepreneurship and introduce successful women 
entrepreneurs in order to increase self-confidence, self-confidence and entrepreneurial motivation in rural women as He pointed out effective measures. 
Research limitations/implications. Among the limitations of the current research is that the impact of some variables that are beyond the researcher's control on the 
results of the research is not far from the mind (such as the spread of the coronavirus disease in the country during the research period and the lack of direct access to 
rural women) and the limited time period and The lack of samples needed for a more comprehensive research and some women's lack of understanding of the concepts 
of the questionnaire may have influenced their answers. Usually, in this kind of research, the information collected is from a point in time; therefore, the collected 
information should be in the form of a time series in order to obtain better results. Also, this research was conducted among the rural women of the cooperative 
companies of Semiram city, and therefore the generalization of the results to other cities should be done with caution. 
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 چکیده

 یشناختوانر یتوانمندساز و انهنیکارآفرتمایالت به  شیگرا ریتأث لیتحل هدف پژوهش حاضر، زمینه و هدف:  
بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی  رمیشهرستان سم ی کشاورزیتعاون یهاشرکت عضو ییزنان روستا

 باشد.پیمایشی می -و از نظر روش تحقیق توصیفی
لیكرت سطحی  پنج اساس مقیـاس ترتیبـی و طیـف بر هها از پرسشنامبرای گردآوری داده شناسی:روش

شد که روایی آن به وسیله خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. جامعه استفاده 
نفر  239به تعداد  رمیشهرستان سمکشاورزی  یتعاون یهاشرکت عضو ییزنان روستا آماری پژوهش، کلیه

 که اعضای نمونه به روشنفر محاسبه شد  148 مورگان -حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسیبود. 
سازی معادالت ها از روش مدلهمچنین به منظور تحلیل داده تصادفی ساده انتخاب شدند. گیرینمونه

 استفاده شد. Smart-pls3افزار نرم با کاربرد وساختاری با رویكرد حداقل مربعات جزیی 
مثبت  ریتاث یبر سبک زندگتمایالت کارآفرینانه به  شیگراهای پژوهش نشان داد یافته گیری:ها و نتیجهیافته

، احساس یستگیاحساس شاشناختی )های توانمندسازی روانمؤلفهبر  ی نیززندگ سبکو  دارد داریو معنی
ج تایداری داشت. همچنین نمثبت و معنی ریتاثدار بودن( خودمختاری، احساس مؤثربودن، احساس معنی

ی تعاون یهاشرکت عضو ییزنان روستا یشناختروان یبر توانمندساز حاکی از تاثیر تمایالت کارآفرینانه
 .سالم دارد یسبک زندگ میانجی نقشبا  کشاورزی
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 مقدمه
 فقط با توجه به آمارهاي رسمی، سهم اشتغال زنان

است و میزان بیکاري در میان زنان به درصد  10
ه بسیاري داشت خصوص نیروي تحصیل کرده افزایش

در بسیاري از کشورهاي  1970در اواخر دهه  ت.اس
هاي جامعه ها و گرایشارزش پیشرفته به علت تغییر در

جی از کسب و کارهاي شناختی، مو و تغییرات جمعیت
ه با توجه به توسع. افراد خوداشتغال به وجود آمد کوچک و

نآملی و مقابله با بحران بیکاري  سهم زنان در اقتصاد
، ضروري است شرایط الزم براي توسعه و کارآفرینی ها

فراهم شود تا آنان با ایجاد کسب و کار و فرصت زنان
نی کنو عضلهاي شغلی براي خود و دیگران بتوانند م

 Ershadi, Rezaee, & Bagheri) جامعه را پایان بخشند

Hosein Abadi, 2021). 
مانند  یجدا از مشکالت رانیزنان در ا ینیکارآفر

 هیکمبود سرما ،یفقدان تشکل صنف ،یمیقد نیقوان
 در نانیکم که همه کارآفر یعموم یو آگاه یتخصص

ا ب نانز ینیکشور ما با آن رو به رو هستند، ارزش آفر
 دیو شا نیاول مواجه است. زین يگریمشکالت د

 نیب تعادل جادیا نیکارآفر يبانو کیچالش  نیبزرگتر
 دیاست. با يو مسائل کار يمادر ،يهمسر يهانقش

 آن در تیکسب و کار و هدا کی تیریکه مد رفتیپذ
رد که دا ياریو تالش بس يبه انرژ ازین ،تیموفق ریمس

 ینیتواند کارآفریم ،ر خانوادهزن د کی يهادر کنار نقش
کیحال استفاده از تکن نیزنان را با چالش مواجه کند. با ا

تعادل در  جادیتواند در ایم ،زمان تیریمانند مد ییها
 یتینگاه جنس گریزنان موثر باشد. چالش د ینیکارآفر

زنان  نیدر ب يسردموجود در جامعه است که سبب دل
پس شناخت  .(Ebrahimi, 2018) شودیم نیکارآفر

هاي خالق آنان، هاي زنان و هدایت استعدادتوانمندي
هاي این قشر عظیم برداري از ظرفیتتواند در بهرهمی

 Ershadi, Rezaee, & Bagheri Hosein)جامعه موثر باشد 

Abadi, 2021). 

در تحقیقی علیخانی دادوکالیی و عباسی رستمی 
(Alikhani Dadoukolaei & Rostami, 2017) گزارش کردند، 

 هاي تعاونی روستایی زنانتوسعه کارآفرینی در شرکت
یر شناختی تاثاستان گلستان از دو عامل آموزشی و روان

شناختی مهمترین عامل موثر بر پذیرد که عامل روانمی
در این راستا، زارع و فرهادي  توسعه کارآفرینی بود.

(Zare & Farhadi, 2005)  اشتغال ختی شنارواندر بررسی
زنان بیان داشتند که عدم وجود خودباوري و اعتماد به 

 کهمانعی مهم براي اشتغال آنان است ، نفس در زنان
راهکار فوري تخفیف این مساله، مشارکت زنان در قالب 

ها از آنجا که فعالیت تعاونی باشد.هاي تعاونی میشرکت
ر یهم بر رشد شخصیت زنان تأثیر گذارده و هم تحت تأث

بینی فرد است هاي متأثر از نوع شخصیت و جهانکنش
 ، دارايهاي زنان کارآفرینمشارکت زنان در قالب تعاونی

رایی، جهتگفردگرایی در برابر عاطفههمچون )ی مزایای
گرایی در گیري فردي، عامگیري جمعی در برابر جهت

( گراییگرایی در برابر انفعالگرایی، فعالبرابر خاص
 .است
هاي مهم و ها یکی از بخشتعاونی ی دیگر،از سوی 

ها چون ساختارهاي تعاونیاصلی اقتصاد ایران هستند و 
اي است که در صورت فعالیت زنان، آنان میگونهبه

ریزي و اجراي فعال هاي مدیریتی، برنامهتوانند در بخش
کمک خواهد کرد تا زنان با و این موضوع  باشندداشته 
دار لیه عواملی که موجب شده زنان خانهگرفتن کدر نظر

هاي اقتصاد نقش مهم و مرئی ایفا و متخصص در بخش
 ,Dashti) نکنند، در این بافت اقتصادي محک زده شوند

2019). 
عنوان توسعه روستایی به ،هاي جدیدامروزه در نظریه

شناختی و مندسازي روانراهکاري مناسب براي توان
ت تغییر الگوي زندگی هاي روستایی در جهظرفیت

ي کنونی، کاهش شکاف شهر و روستا، ایجاد برابر
 ,Yacoubi Farani) شوداقتصادي، محیطی و نهادي یاد می

Soleimani, & Mohadi, 2013)ر زنان در بازار . امروزه حضو
 -هاي اقتصاديها در فعالیتکار و مشارکت آن
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هاي مهم توسعه انسانی اجتماعی، یه یکی از شناسه
هاي اقتصادي زنان، پیوندي است، زیرا فعالیتبدیل شدهت

. (Liu, 2008 Chang &)اعی دارد مستقیم با فقر و رفاه اجتم
کارآفرینی و اشتغال زنان روستایی ضمن افزایش درآمد 

 نخانواده به واسطه کاهش تفاوت و شکاف موجود بی
هاي جویی در هزینهخانوارهاي شهري و روستایی صرفه

حصوالت زراعی و دامی، بهبود وضعیت سواد و تولید م
عنوان هاي خانوار بهبهداشت خانواده، تامین هزینه

تواند ، میسرپرست و نیز کاهش مهاجرت به شهرها
نهایت کل جامعه را تحت تاثیر قرار  زندگی روستایی و در

هاي اري از محققان معتقدند که فعالیتدهد. بسی
اي در سالمت هستکارآفرینی توسط زنان، نقش برج

نستند با اارد. زنان در زمان کوتاهی تودها اقتصاد ملت
تحوالت عظیمی در توسعه  ،د به عرصه کسب و کاروور

 ;Kohn Shuri, 2017)اقتصادي کشورها ایجاد کنند 

Hosseini, Dolati & Parpanji, 2018). 
داراي فکر و ایده جدید کارآفرین فردي است که 

باشد و با بسیج منابع از طریق فرایند کسب و کار که 
ول صتوام با مخاطره مالی و اجتماعی و حیثیتی است، مح

فرآیند  ،کارآفرینی کند.و خدمت جدید به بازار عرضه 
ها با تالش و پشتکار گیري از فرصتنوآوري و بهره

روانی و هاي مالی، بسیار و همراه با پذیرش ریسک
که البته با انگیزه سود مالی، توفیق طلبی،  اجتماعی

 Hissrich)پذیرد رضایت شخصی و استقالل صورت می

& Kearney, 2003).  نتایج پژوهش کهن شوري(Kohn 

Shuri, 2017)  نشان داد که کارآفرینی بر توانمندسازي
 مفهومشناختی زنان روستایی تاثیر دارد. روان

ه آن را بلک ،نیست زشیانگ شیافزافقط  يتوانمندساز
 ازي ترکامل فیدانند و تعریم یدرون زشیانگ شیافزا

از حوزه ياعنوان مجموعهبه یشناختروان يتوانمندساز
دهند که عالوه بر یارائه م زشیانگ یشناخت يها

حق انتخاب  ،یشناخت گری، سه حوزه ديآمدکارخود
را شامل  زین (معنادار بودن و موثر بودن ،يمختار)خود

 يندهایخود به فرآ يآنان در الگو تاینها شود ویم
طابق نظریه م. (Dashti, 2019) توجه دارند یشناخت

بررسی شناختی را پردازانی که توانمندسازي روان
 رود پس ازرفتاري را که انتظار می ،افراد، اگر کنندمی

 ،انتقال قدرت انجام دهند ارائه نکنند، یا از این حقیقت
ها انتقال یافته آگاه نیستند و یا احساس که قدرت به آن

شناختی ریشه روان انمندسازيتوکنند. قدرت می فقدان
ا عملی که در نیازهاي انگیزشی افراد دارد. هر راهبرد ی

تقویت کند، افراد مدي را در آکار بتواند نیاز به خود
 (.Mousavi, 2016) توانمندسازي را در پی خواهد داشت

کارآفرینی معتقد است  (Schumpeter, 1934)پیتر شوم
ر د یک حرفه نیست که فقط در بعد اقتصادي و آن هم

 حوزه کسب و کار مطرح باشد بلکه فراتر از آن یعنی یک
سبک زندگی یا یک علم است که پیوسته همراه 

گذارد، از است و بر کل زندگی او تاثیر می کارآفرین
اب همسر، حرفه و روش گرفته تا انتخ انتخاب دین وي

توان گفت کارآفرینان به کلی می انجام کارهایش. بطور
د، با عینک خاصی به جهان کننسبک خاصی زندگی می

 و خاصی با مسائل و مشکالت کنند و به روشنگاه می
ها یک زندگی کارآفرینانه کنند. آنها برخورد میپدیده

کسب و کار  دارند که ممکن است در این زندگی
اي اي داشته باشند یا نداشته باشند. عدهارآفرینانهک

دانند و حتی آن را کارآفرینی را یک سبک زندگی می
در این راستا، عشقی عراقی و غنی دانند.مکتب می یک
د عالوه بر تایی (Eshghi Iraqi & Ghanipour, 2016)پور 

 ن خودکارآمدي کارآفرینیدار بیوجود رابطه مثبت و معنی
ر ه زندگی در جهت قصد کارآفرینی بیان داشتو سبک 

 ر باشد، انگیزه پیشرفت و آموزش،التچه سبک زندگی با
هاي پذیري و مهارتنوآوري، ریسک و خالقیت

ست و ا باالترنیز  (مدیریتی، فنی و رهبري)کارآفرینی 
ل، منبع کنتر اي میان سبک زندگی با متغیرهايرابطه

 دارد.وجود طلبی  استقاللاي و تجربه حرفه

رسد که بر یکی دیگر از متغیرهایی که به نظر می
شناختی تاثیر داشته باشد، سبک توانمندسازي روان
 خاص زندگی شیوه معناي به زندگی زندگی است. سبک

سبک زندگی بر وجود . است جامعه یا گروه فرد، یک

http://ajcoop.mcls.gov.ir/?_action=article&au=358899&_au=Mirzahasan++Hosseini&lang=en
http://ajcoop.mcls.gov.ir/?_action=article&au=358890&_au=mahin++dolati&lang=en
http://ajcoop.mcls.gov.ir/?_action=article&au=358905&_au=Mahdieh++Parpanji&lang=en
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ارد و مقایسه و شناخت هاي متفاوت زندگی تاکید دروش
 هايگوناگون زندگی در میان گروههاي تحلیل شیوه

رو سبک زندگی دهد. از همینمتفاوت جامعه را نشان می
بر تمام مسائل زیستی یک فرد مثل خانواده و ازدواج، 
نوع مسکن، مدل لباس، الگوي مصرف، تغذیه، نحوه 

ي در محل کار و اگذراندن اوقات فراغت، رفتار حرفه
 از ايعهمجمو زندگی هايسبکتاکید دارد.  یرهغ

 هر در هاسلیقه و هاحالت رفتار، هايشیوه ها،ارزش
 نظرات، عالیق، به تواندمی و گیردمی بر در را چیزي

 فرهنگ یا گروه فرد، یک رفتاري گیريجهت و رفتارها
 خود براي که راهی و افراد زندگی سبک. کند اشاره

 زندگی رد آنان موفقیت با عمیقی ارتباط کنند،می انتخاب
 . (Gholami Haghighi, 2015)دارد 

با توجه به اهمیت بخش روستایی شاغل در بنابراین 
و خصوصا  کشاورزيبخش  ي درهاي تولیدبخش تعاونی

هدف از این ها، فرین در این تعاونیعضویت زنان کارآ
 برتمایالت کارآفرینانه  تأثیر تحلیل ،پژوهش

رکتش عضو روستایی زنان شناختیروان توانمندسازي
 زندگی سبک ايواسطه نقش با کشاورزي تعاونی هاي

ه ین پژوهش این است کاصلی ا سالم بود. اکنون مسئله
 زنان شناختیروان توانمندسازي بر آفرینانهتمایالت کار

 شهرستانکشاورزي  تعاونی هايشرکت عضو روستایی
 سالم تاثیر دارد؟ زندگی سبک ايواسطه نقش با سمیرم

 پژوهشیشینه و پ مبانی نظری
در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران، زنان 
روستایی نقش حیاتی در کشاورزي، فرآوري محصوالت 
دامی و مدیریت اقتصادي خانواده بر عهده دارند، با این 
وجود، این واقعیت وجود دارد که زنان روستایی ارزش 
کمتري نسبت به کارهاي خود در خانواده و جامعه قائل 

عنوان نیمی از سرمایه انسانی در زیرا که زنان به هستند.
اي هر جامعه، نه تنها موضوع و هدف هر برنامه توسعه

کننده موثري در روند بلکه عامل تقویتبه شمار می
س پپیشبرد اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعی هستند. 

توان است که دیگر نمیجهان با این واقعیت روبرو شده

ن عامل نامرئی توسعه به حساب آورد و عنوازنان را به
هاي در حال توسعه در زنان بر میزان موفقیت دولت

و رفع  زیستزمینه کنترل بیکاري، بهداشت، حفظ محیط
فقر امري غیرقابل انکار است. بر این اساس 

ر، زنان پیش نیاز توسعه پایدا شناختیتوانمندسازي روان
 ,Dashti) .. استمردم ساالري و جامعه عاري از فقر و .

2019.) 

(، Kangar & Kanango, 1998کانگر و کاننگو )
توانمندسازي روانشناختی را فرایند افزایش انگیزش 

دانند که شامل چهار حوزه شناختی یعنی درون می
بودن  داراحساس تاثیرگذاري، شایستگی، احساس معنی

شود و این اولین باري است که مفهوم و حق انتخاب می
 استشناختی وارد ادبیات مدیریت شدهانندسازي روتوانم

(Mousavi, 2016.) 

ینشان م(، Ebrahimi, 2018) یمیابراهمطالعه  جینتا
و آموزش در  ینیرآفرکا هايدوره يکه برگزار دهد

 یشناختو روان يفرد ،یاجتماع ،ياقتصاد يتوانمندساز
 همچنینموثر است.  ییاشتغال زنان روستا نیو همچن

که عوامل  نشان داد ،(Ahmadi, 2018) ياحمد جینتا
عوامل  ،یـ فرهنگ یعوامل اجتماع ،یجیـ ترو یآموزش
ـ  ی)مهارت(، عوامل قانون يعوامل فرد ،یارتباط

درصد  44حدود  ،يـ اقتصاد یو عوامل مال یاستیس
 نیدر ب ردایپا ینیوابسته توسعه کارآفر ریمتغ انسیوار

 نییرا تب انستان کردستمورد مطالعه در ا ییزنان روستا
 ینیبرنده توسعه کارآفر شیعامل پ نیمهمترو کنند یم

مورد مطالعه در استان کردستان، عامل  ییزنان روستا
ه ک بیان داشتند ن آنانیاست. همچن يـ اقتصاد یمال

 -یفرهنگ ،ياقتصاد -یمال ،یشناختروان -يموانع: فرد
 ،یطیمح -يارساخت ،یسازمان -یاستیس ،یاجتماع

به اطالعات و ارتباطات در  یدسترس ،یمهارت -یفن
 ییزنان روستا داریپا ینیعدم توسعه کارآفر ایتوسعه 

 کنند.یم فایا يداریاستان کردستان نقش معن
نشان داد که  در تحقیقی (Kazemi, 2016) یکاظم

در چهار بعد  ییزنان روستا ياقتصادهاي چالش
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و  یسدستر ییاتوان ،یشتیمع ییتوانا ،یمال ارکت)مش
زنان در چهار  يراهکارهاو  و استقالل( يگذارارزش

و  التیتسه ،ينهاد ها،رساختیراهکار )امکانات و ز
 و ی( و موانع زنان در هفت مانع )مالیاعتبارات و آموزش

 ،یآموزش ،یو فرهنگ یاجتماع ،ينهاد ،ياقتصاد
 دند.ش يبند( طبقهریو سا مادعدم اعت ،يریپذتیمسئول

 يهیسرما يرهایکه متغ ایشان گزارش کرد نهمچنی
ها و زنان، موانع زنان، روش يراهکارها ،یاجتماع

با  يداریمثبت و معن یهمبستگ یجیترو يهاافتیره
 يرهایمتغو نیز  داشتند یشناختروان يتوانمندساز

 ،يقتصادو ا یمال ،يموانع نهاد ،یاجتماع يهیسرما
یمعن مثبت و یگموانع همبست ریو سا يریپذتیمسئول

 داشتند.  ياقتصاد يبا توانمندساز يدار
 ,Shoja Chagrond) چاغروند شجاعدر پژوهشی دیگر، 

 -یاجتماع يتوانمندساز نیکه بگزارش کرد ، (2015
اعتبارات خرد  يهاعضو صندوق ییزنان روستا ياقتصاد

-یآموزش ،ياقتصاد يهاو سازه روزکوهیشهرستان ف
 و یشناختروان یتیشخص ،یگفرهن -یاجتماع ،یجیترو

سطح  در يداریرابطه مثبت و معن التیتحص زانیم
یعنو م یمنف یسن همبستگ ریوجود دارد و با متغ 99%
 که نشان داد نیوجود دارد. همچن %99سطح  در يدار
 -یاجتماع يتوانمندساز انسیوار راتییدرصد تغ 55

عضو صندوق اعتبارات خرد به  ییستازنان رو ياقتصاد
 یجیترو -یو آموزش یشناختروان -یتیو سازه شخصد

، (Ghanbari, 2013) يقنبر قیتحق يهاافتهی دارد. یبستگ
 )سن، يفرد يهایژگیو نیآن است که ب انگریب

خانواده و ...( و عوامل  يتعداد اعضا مهارت، ت،یخالق
 نیهمچن .وجود دارد يرابطه مثبت و معنادار ینیکارآفر

تجربه  نیاست که ب آن نگرایب ي ایشانهاافتهی
سب منابع ک نیبو زنان  ینیو عوامل کارآفر ینیکارآفر

ستا زنان رو ینیبه کارآفر شیو گرا ینیاطالعات کارآفر
 يهاافتهی وجود دارد.و مثبتی  يرابطه معنادار زین

از آن است که  یحاک (Ghanbari, 2013) قنبريپژوهش 
 عو مناب يدفر يهایژگیو ،ینیتجربه کارآفرترتیب به

زنان  ینیبه کارآفر شیدر گرا ینیکسب اطالعات کارآفر

 یخانگنج قیتحق جینتا .باشندیروستا موثر م
(Ganjkhani, 2012) ،نیاز آن است که در ب یحاک 

 ،یشاخص مشارکت اجتماع ،يسازتوانمند يهاشاخص
 جهیر نتزنان داشته است د ینیرا در کارآفر ریتاث نیشتریب

 اعتماد به نفس ،یات خرد مشارکت اجتماعاعتبار ياعطا
ه داد شیافزا را ییزنان روستا يریگمیو قدرت تصم

  است.

شناختی سازي رواناثر توانمند"در پژوهشی با عنوان 
 "هاي تایواناد رفتار شهروندي سازمانی در هتلبر ابع

شناختی و ابعاد نشان دادند که بین توانمندسازي روان
جوانمردي، ادب، مهربانی و )نوع دوستی، وجدان، 

فضیلت مدنی رفتار شهروندي سازمانی رابطه معناداري 
 اوزیک و ووکوروکسوا. (Chang & Liu, 2008) وجود دارد

(Užík & Vokorokosová, 2007)  تحقیقی با عنواندر 

که توسعه  نشان دادند "موانع توسعه کارآفرینی"
ود. شیکارآفرینی با برطرف کردن موانع نهادي محقق م

هاي نوآورانه نیازمند رو با توجه به اینکه فعالیتاز این
ور دارد؛ لذا کارآفرینان مندي از نیروي کارآمد و بهرهبهره

نظیر  هاییکنند که با استفاده از ارتقاي مؤلفهتالش می
آموزش و یادگیري از طریق انجام کار به بهبود  ،سالمت

 نیروي کار کمک کنند. وريبهره
شود حرکت در ور پیشینة تحقیق مشخص میبا مر

هاي کارآفرینی در تعاونی و تمایل به جهت توسعه
نانی در بخش یروستایی زنان نیازمند وجود کارآفر

باشد که با خالقیت، میروستایی و کشاورزي 
هاي موجود بتوانند و استفاده از فرصت پذیريریسک

وجود ابتی متولیدات با ماهیت کارآفرینانه در بازارهاي رق
ها و . در واقع کارآفرینان با ارائه نوآوريیندعرضه نما

توانند ضامن تداوم، ها میگسترش روند انتشار فناوري
پذیري نهضت تعاون بوده و بخش تعاون یی و رقابتیاپو
و امکانات، یط نمودن شرا مهیاسازي، تظرفیبا  یزن

 تواند فضايمیی قانون هايزمینهجاد یا وتسهیالت 
هاي کارآفرینانه فراهم سازد. مطمئنی براي انجام فعالیت

نوع هاي کارآفرینانه در این تتوسعه فعالیاما تمایل به 
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موجود در کشور براي  هايها و استفاده از ظرفیتیتعاون
 نیازمند توانمندسازي ،هاي روستایی زنانیتوسعه تعاون

ر د متاسفانهباشد که روستایی میی زنان شناختروان
 نهمیی نشده است و مقوله توجه کافین کشور ما به ا

 .مورد علت پژوهش حاضر است

با بررسی مبانی نظري تحقیق مدل مفهومی این  
 تدوین شده است. (1)شکل  پژوهش در قالب

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

(Özsungur, 2019 Alikhani Dadoukolaei, & Rostami, 2017;) 
 

 شامل: هاي پژوهشیهضفر
 یندگبر سبک زانه نیکارآفرتمایالت به  شیگرا .1

 دارد. ریتاث ییسالم زنان روستا
زنان  یستگیسالم بر احساس شا یسبک زندگ .2
 دارد. ریتاث ییروستا
 يبر احساس خودمختار سالم یسبک زندگ .3

 دارد. ریتاث ییزنان روستا
 نسالم بر احساس موثربودن زنا یسبک زندگ .4
 دارد. ریتاث ییروستا
دار بودن یسالم بر احساس معن یسبک زندگ .5

 دارد. ریتاث ییزنان روستا

 شناسی پژوهشروش
حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش،  پژوهش

 پژوهش نیا يجامعه آمارتوصیفی ـ پیمایشی است. 

 یتعاون يهاشرکت عضو ییزنان روستا کلیه شامل
اد بوده است )تعد رمیان سمشهرستروستایی  کشاورزي

 ـحجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی (.239کل 
 که اعضاي نمونه به روشنفر محاسبه شد  148 مورگان

و در بازه زمانی نیمه دوم سال  تصادفی ساده گیرينمونه
و  هاي تعاونیشرکتبا مراجعه حضوري در محل  1398

سشنامهرلکترونیک نسبت به تکمیل پا یا از طریق پست
در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده  ها اقدام شد.

 شده است:
مه کارآفرینانه: این پرسشنا تمایالت الف( پرسشنامه

، (Hughes & Morgan, 2007) توسط هاگس و مورگان
باشد آیتم می 10است. این پرسشنامه داراي تدوین شده

و  1اي کامال مخالفم درجه 5که بر اساس طیف لیکرت 
 باشد.می 5کامال موافقم 

 احساس خودمختاری

 دار بودناحساس معنی
 

 احساس شایستگی

 بودن احساس موثر

 

 توانمندسازی روانشناختی
 

 تمایالت کارآفرینانه
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 نیاشناختی: ب( پرسشنامه توانمندسازي روان
 & Thomas)پرسشنامه توسط توماس و ولتهوس 

Velthouse, 1990) که از چهار  شده است نیو تدو یطراح
ي احساس خودمختار  ،(4تا  1ی )ستگیبعد احساس شا

یو احساس معن (12تا  9) احساس موثربودن ،(8تا  5)
شده است، پرسشنامه  لیتشک( 16تا  13)دار بودن 

نج پ فیپاسخ بر اساس ط -سوال بسته 16مذکور شامل 
 .باشدمی کرتیل يادرجه

 ج( پرسشنامه سبک زندگی: این پرسشنامه توسط
تدوین  (Laali, Abedi & Kajbaf, 2011) و همکاران یلعل

 فیطباشد. آیتم می 10است. این پرسشنامه دارايشده
به  مربوط ازیبوده که امت کرتیاز نوع لآن  ییپاسخگو
، 1 اوقات= ی، گاه0 به صورت هرگز= نهیهر گز

 .شودیم يگذارنمره 3 =شهی، هم2 معموالً=
ها از طریق تجزیه تحلیل داده در این پژوهش

سازي معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات مدل
ردید. انجام گ  SmartPLS  رافزااز نرم جزئی و با استفاده

 GOF  برازش کلی مدل معادالت ساختاری از شاخص برای

در رویکرد حداقل مربعات جزئی، پیش از  .استفاده گردید
هاي ها، الزم است تا برازش مدلآزمون فرضیه

گیري، مدل ساختاري و مدل کلی پژوهش مورد اندازه
گیري از تجزیه تحلیل قرار گیرد. برازش مدل اندازه

همگرا، روایی واگرا و ضرایب  طریق سنجش روایی
براي تعیین پایایی پرسشنامه از دو پایایی انجام شد. 

رونباخ آلفاي ک معیـار ضریب پایایی ترکیبی و ضریب
که نتایج نشان داد که تمام مقادیر باالي  استفاده شد

براي سنجش روایی همگرا از شاخص متوسط . است 7/0
که بیانگر  استفاده شد  (AVE)واریانس استخراج شده

هاي خود است و میزان همبستگی یک سازه با شاخص
 ,Wetzels) ( 2)جدول باشد می 5/0مقدار بحرانی آن 

Odekerken-schröder, & Oppen, 2009). 

 هایافته
 مطالعه مورد زنانای های فردی و حرفهویژگی

با توجه به جامعه آماري که زنان روستایی بودند، 
درصد متاهل و  2/76که  داد هاي تحقیق نشانیافته

 درصد آنان مجرد بودند. 8/23

 ر یک از متغیرهای پژوهشمقادیر میانگین و انحراف معیار ه .1جدول 

 انحراف معیار میانگین نماد ابعاد مدل پژوهش

 EK 206/4 771/0 احساس خودمختاري

 EM 556/4 917/0 احساس موثر بودن

 EN 044/4 907/0 احساس معنی دار بودن

 ES 941/3 626/0 احساس شایستگی

 GK 290/4 803/0 تمایالت کارآفرینانه

 SA 237/4 731/0 سبک زندگی

 
پژوهش  یآمار ینمونه دهندگان¬از منظر سن پاسخ

سال،  40تا  31سال،  30تا  20 ی¬در چهار دسته
شدند  یبند¬سال طبقه 60تا  51سال و  50تا  41

 40تا  31را افراد با سن  یمونه آمارکه اکثر نفرات ن
 دادندیم لیسال(، تشک 39 یسن نیانگیسال )با م

و  باشد¬ینفر( م 66) یدرصد نمونه آمار 8/44که 
را به  یفراوان نیکمتر زیسال ن 60تا  51 نیافراد ب

 .خود اختصاص دادند
مربوط به سطح  یفراوان نیشتریب نیهمچن
نفر از  89بودند که  سانسیل یافراد دارا الت،یتحص
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 هیدرصد( و بق 5/60) دادندیم لیرا تشک ینمونه آمار
 پلمینفر( و فوق د 21) سانسیافراد با مدرک فوق ل

د. قرار داشتن یبعد یها¬در رتبه بینفر( به ترت 19)

تا  5با سابقه کار   دمربوط به افرا یفراوان نیشتریب
 لیرا تشک ینفر از نمونه آمار 75سال بودند که  10

 درصد(. 2/36داد )
 بررسی پایایی ابزار پژوهش .2جدول 

 ابعاد
تعداد 

 سواالت
AVE پایایی ترکیبی آلفاي کرونباخ 

 904/0 877/0 696/0 4 احساس خودمختاري

 845/0 826/0 673/0 4 احساس موثر بودن

 775/0 727/0 519/0 4 احساس معنی دار بودن

 744/0 736/0 726/0 4 احساس شایستگی

 902/0 869/0 516/0 10 انهتمایالت کارآفرین

 849/0 817/0 766/0 10 سبک زندگی

 

نتایج بدست آمده در بررسی  (2)جدول مطابق با 
دهدکه پایایی ابزار پایایی ابزار پژوهش نشان می

 ها به تأیید رسیده است.گردآوري داده
 2Rنتایج بدست آمده شاخص  .3جدول 

 2R نماد در مدل سازه

 EK 824/0 احساس خودمختاري

 EM 426/0 احساس موثر بودن

 EN 502/0 احساس معنی دار بودن

 ES 841/0 ساس شایستگیاح

 SA 643/0 سبک زندگی

 

 2R، شاخص (2) جدولدر  AVEپس از بررسی معیار 
بودن بخش جهت تعیین ضعیف، متوسط و قوي 

نتایج  (3)جدول . گرفتساختاري مدل مورد مطالعه قرار 
هاي مربوطه را براي سازه 2Rبدست آمده شاخص 

 دهد. نمایش می
زا مدل مطابق هاي درونبراي سازه 2Rبررسی معیار 

حاکی از تأیید این معیار براي هر یک از  (3)جدول با 
ها بوده و نشان از برازش مناسب مدل ساختاري سازه
 دارد.

( معیار دیگري هست که براي متصل کردن 2f) اندازه تأثیر
سازي معادالت گیري و بخش ساختاري مدلبخش اندازه

( باید براي متغیرهاي 2fرود. لذا معیار )ساختاري به کار می
زا مطابق با فرمول کوهن محاسبه و در جدول زیر درون

 .شدگزارش 

 

 

 اندازه تاثیر متغیرهای برون زا بر متغیرهای درون زا .4جدول 

 (2fاندازه تأثیر ) متغیرها

 358/0 سبک زندگی ←آفرینانهتمایالت کارگرایش 
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 321/0 احساس شایستگی ← سبک زندگی

 401/0 احساس خودمختاري ← سبک زندگی

 478/0 احساس موثر بودن ← سبک زندگی
 522/0 احساس معنی دار بودن ← سبک زندگی

 

 35/0و  15/0، 02/0نظر به اینکه کوهن سه مقدار 
بزرگ  توسط ورا به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک، م

ي دیگر بیان نموده است و با توجه به یک سازه بر سازه
متغیرهاي مدل بر این  نتایج بدست آمده، تأثیر قوي

زا مشخص شد و در نتیجه برازش نستبًا متغیر درون
 شود.مناسب مدل ساختاري پژوهش تایید می

سازد بینی مدل را مشخص میدرت پیشق 2Q معیار
زا ي درونآن در مورد یک سازه و در صورتی که مقدار

ترتیب را کسب نماید، به 35/0و  15/0، 02/0سه مقدار 
بینی ضعیف، متوسط و قوي دهنده قدرت پیشنشان
زاي مربوط به آن دارد. به عبارت دیگر هاي برونسازه

زاي مدل مطابق هاي دروناین معیار باید براي تمام سازه
نی بیتا قدرت پیش یردگمحاسبه قرار  مورد (4)جدول  با

ها مورد بررسی قرار زاي مربوط به این سازهمتغیر برون
 گیرد.

 در مدل ساختاری 2Qمقادیر  .5جدول 

 2Qمقدار  نماد در مدل زاي درونهاسازه

   

 EK 396/0 احساس خودمختاري

 EM 373/0 احساس موثر بودن

 EN 519/0 احساس معنی دار بودن

 ES 426/0 احساس شایستگی

 SA 366/0 سبک زندگی

 

براي  2Q ، با توجه به اینکه مقدار(5)جدول مطابق با 
توان باشد میمی 35/0زا بیشتر از هاي درونتمامی سازه

بینی مدل و برازش مناسب مدل قابلیت قوي پیش
 ساختاري را نتیجه گرفت.

ها ایی واگرا، از مقادیر مشترک سازهبراي سنجش رو
اعداد به دست آمده را با مقدار همبستگی  جذر گرفته و

قدار باید از مقدار کنیم، که این مها مقایسه میسازه
ها بیشتر باشد. ریشه دوم مقادیر روایی همبستگی سازه

 همگرا در قطر اصلی ماتریس نشان داده شده است:

 ماتریس سنجش روایی واگرا .6جدول 

 EK EM EN ES GK SA سازه

      834/0 ياحساس خودمختار
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     820/0 343/0 احساس موثر بودن

    720/0 489/0 491/0 احساس معنی دار بودن

   852/0 269/0 633/0 395/0 احساس شایستگی

  718/0 358/0 438/0 268/0 443/0 گرایش به کارآفرینی ناب

 875/0 301/0 217/0 208/0 652/0 408/0 سبک زندگی

 

ه ، مقدار جذر میانگین واریانس ببا توجه به ماتریس باال
اشتراک گذاشته شده تمامی متغیرهاي مرتبه اول از مقدار 

ها بیشتر است، که این امر حاکی از همبستگی میان آن
واگراي سازه ها و برازش خوب مدل قابل قبول بودن روایی

 هاي اندازه گیري است.

برازش مدل ساختاري نیز در ابتدا با سنجش ضرایب 
 96/1ها از  t تمامی روع شد،ش z  (values-t )ريمعنادا

ي رابطهدرصد  95نتیجه در سطح اطمینان  بیشتر بود در
آشکار تائید شد.  بین متغیرهاي پنهان و

 

 
 روابط معناداری مدل پژوهش .2شکل

 
گیري شد و متغیرهاي وابسته اندازه 2R سپس معیار

 ژوهشپفرضیه  پنجمعنادار بود و براي  قبول و مقادیر قابل
ها و نتایج برازش مدل روجیخقوي و مثبت ارزیابی شد. 

 & Davari) یل آمده استساختاري در قالب نمودار ذ

Rezazadeh, 2016 Youzbashi, Eskandar & Mohamadi, 2018;) .
معنادار بودن روابط مدل سنجیده با توجه به نمودار فوق، 

آورده ( 7)جدول ایج معناداري مدل پژوهش در . نتشد
 شده است.

 شروابط معناداری متغیرهای پژوه .7جدول 

 نتیجه آماره تی ضریب مسیر متغیرها

 تایید 721/61 802/0 سبک زندگی ← تمایالت کارآفرینانه

https://jrlat.atu.ac.ir/?_action=article&au=7937&_au=alireza++youzbashi&lang=en
https://jrlat.atu.ac.ir/?_action=article&au=87689&_au=fatmeh++eskandar&lang=en
https://jrlat.atu.ac.ir/?_action=article&au=87690&_au=mojtaba++mohamadi&lang=en
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 تایید 044/22 517/0 احساس شایستگی ← سبک زندگی

 تایید 514/20 508/0 احساس خودمختاري ← سبک زندگی

 تایید 234/28 653/0 احساس موثر بودن ← سبک زندگی

 تایید 659/43 709/0 احساس معنی دار بودن ← سبک زندگی

 

 

 

های مدل، ضریب معناداری مربوط با توجه به خروجی
بوده  96/1به مسیر متغیرهای پژوهش همگی بیشتر از 

ح نتیجه مدل پژوهش دارای سط )حد استاندارد( و در
نتایج بدست  (8)جدول  مناسبی از معناداری بوده است.

پژوهش در حالت تخمین  هايآمده براي آزمون فرضیه
 دهد:را نشان میاستاندارد 

 

 هاآزمون فرضیه

 
 مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد .3 شکل

 

 هاي پژوهشفرضیه
 اثرات مستقیم

 

 تاثیر دارد. سبک زندگی بر گرایش به کارآفرینی ناب 1فرضیه 

 نتیجه: مورد تایید است نوع رابطه: مستقیم 721/61ضریب معناداري:  802/0ضریب مسیر: 

 احساس شایستگی تاثیر دارد.  بر سبک زندگی 2فرضیه 
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 پژوهش یهاهیفرض ی. بررس8جدول 
 نتایج محققانع منب

 
 گیرینتیجهحث و ب

به شده در جهان در بازنگري هاي تجریکی از راه
ی است که از آن در متون ها، توجه به کارآفرینسیاست

عنوان بازسازماندهی و بازساخت اقتصاد روستا سعه بهتو
نین تقویت کارآفرینی روستایی، بهبرند. همچنام می

توسعة روستایی در راستاي  ترین رکن درعنوان اساسی
آوري، ترغیب و تشویق سرمایهزایی، انتقال فناشتغال

نظر هاي گوناگون مدّاري، افزایش رفاه و غیره از جنبهگذ
 شناختیروانرتباط، سازوکار توانمندسازي این ااست. در 

هاي مهم در تقویت کارآفرینی روستایی یکی از جنبه
گرایش هـاي مرتبـط بـا شـناخت عاملهمچنین  .است

وز نقـش اساسـی آن در بـر کارآفرینـی بـه دلیـل و قصد
 ، دارايو سبک زندگی کارآفرین رفتـار کارآفرینـی

 زیادي است. اهمیـت
هاي روستایی با گسترش تعاونیاز طرفی دیگر، 

کشاورزان و روستاییان نسبت به  فرهنگ تعاون و توجیه
 ها بههاي مادي و اجتماعی و تبدیل آنتجمیع سرمایه

اجتماعی کالن و کارساز و با کنار  هاي مادي وسرمایه
مختلف و متنوع  هايها و توانمنديمهارتدادن هم قرار 

 بسیاري ازجاد کارآفرینی در روستاها، با ایتوانند می

هاي برآورده سازند و زمینه را نیازهاي جامعه روستایی
 ها و موارد احیاء نشده را کهشکوفایی بسیاري از زمینه

صورت بالقوه باقیماندهدر مناطق روستایی و کشاورزي به
 .اند، به فعل برسانند

ه ب شیگرا ریتأثرو، این پژوهش با بررسی از این 
زنان  یروانشناخت يبر توانمندساز تمایالت کارآفرینانه

شهرستان  ی کشاورزيتعاون يهاشرکت عضو ییروستا
انجام  سالم یسبک زندگ يانقش واسطه با رمیسم

  گرفت.
ها نشان داد که نتایج حاصل از آزمون فرضیه

و  دارد ریتاث یبر سبک زندگتمایالت کارآفرینانه 
ت پس تمایالمعنادار است.  نیزمشاهده شده  یهمبستگ

 ریتاث یو مثبت بر سبک زندگ میبطور مستق کارآفرینانه
ا ر یسبک زندگ راتییاز تغ %2/80 زانیو به م گذاردیم
نتایج فرضیه اول پژوهش با پژوهش  .دنماییم نییتب

، (Ahmadi, 2018) ياحمد، (Ebrahimi, 2018) یمیابراه
(، Özsungur, 2019) اوزسونگور ،(Ghanbari, 2013) يقنبر

 کیاوز ،(Uslu, Eryiği, & Çubuk, 2015) و همکاراناولسو 
همسو می (Užík & Vokorokosová, 2007)و ووکوروکسوا 

کارآفرینی یک توان گفت در تبیین این فرضیه میباشد. 
حرفه نیست بلکه فراتر از آن یعنی یک سبک زندگی یا 

ر و ب یک علم است که پیوسته همراه کارآفرین است

 نتیجه: مورد تایید است نوع رابطه: مستقیم 044/22ضریب معناداري:  517/0ضریب مسیر: 

 احساس  خودمختاري تاثیر دارد.  بر سبک زندگی 3فرضیه 

 نتیجه: مورد تایید است نوع رابطه: مستقیم 514/20ضریب معناداري:  508/0ضریب مسیر: 

 احساس موثر بودن تاثیر دارد.  بر سبک زندگی 4فرضیه 

 یید استنتیجه: مورد تا نوع رابطه: مستقیم 234/28ضریب معناداري:  653/0ضریب مسیر: 

 دار بودن تاثیر دارد.احساس معنی بر سبک زندگی 5فرضیه 

 نتیجه: مورد تایید است نوع رابطه: مستقیم 659/43ضریب معناداري:  709/0ضریب مسیر: 
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 تا گرفته دین انتخاب از گذارد؛می تاثیر او زندگی کل
 کارآفرینان. کارهایش انجام روش و شغل همسر، انتخاب

 مخصوصی روش به و کنندمی زندگی خاصی سبک به
ها کنند. آنها برخورد میئل و مشکالت و پدیدهمسا با

ن اییک زندگی کارآفرینانه دارند که ممکن است در 
اي داشته باشند یا نداشته کار کارآفرینانه زندگی کسب و

کارآفرینی قبل از این که یک شغل باشد یک نوع  .باشند
سبک زندگی است. این سبک زندگی، سبکی پرانرژي، 

 فراد کارآفرین این نوع سبکا .پردغدغه و مسئولیت است
عت باالتري دارد. پسندند و آهنگ زندگی آنها سررا می

ار بنشینند، مدام در فکر انجام توانند بیکها نمیآن
 این نوع سبک .کارهاي جدید و رشد و پیشرفت هستند

تواند به شود، میدگی وقتی وارد حوزه کسب و کار میزن
هاي جدید براي انجام هاي جدید، راهگیري ایدهشکل

ه کارآفرینی ب .کارها و تولید محصوالت جدید منجر شود
مین دلیل است د گرفت و به هاین صورت، شکل خواه

بینیم بسیاري از الگوهاي آموزشی مطرح دنیا در که می
  زمینه کارآفرینی از جمله الگوهاي سازمان جهانی کار

ها و عالیق و ع آموزش را از شناخت فرد و ویژگیموضو
کنند تا مطمئن شوند فرد قابلیت هاي او شروع مینگرش

یند و ظرفیت این سبک شغلی را دارد و سپس فرآ
طور ساده میپس به .دهندرآفرینی را به او آموزش میکا

ها و فت کارآفرین فردي است که مسئولیتتوان گ
ي کسب و کاري جدید را به عهده میاندازوظایف راه

ب و کار خود چه که کارآفرین در کسحاال این .گیرد
توان گفت هر کاري! می دهد، تقریباکارهایی انجام می

ب و کار است؛ یعنی او باید او مسئول همه امور کس
تصمیم بگیرد چه محصولی تولید کند. چقدر تولید کند. 

 (.Dashti, 2019) چه تعداد نیروي انسانی استخدام کند

 ریمس بیضر نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد،
به دست آمده است.  7/51 هیفرض نیا يهامولفه نیب

 96/1ز بدست آمده است که ا 044/22 زین tمقدار آماره 
مشاهده شده  یهمبستگ دهدیبزرگتر بوده و نشان م

و  میبطور مستق یسبک زندگدر نتیجه معنادار است. 
 زانیگذارد و به میم ریتاث یستگیمثبت بر احساس شا

 .دنماییم نییرا تب یستگیشا احساس راتییاز تغ 7/51%
افراد توانمند  یوقتتوان گفت در تبیین این فرضیه می

و  تیکه قابل کنندیم یساس خود اثربخشاح شوندیم
. افراد دارند را يکار زیآمتیانجام موفق يتبحر الزم برا

بلکه احساس  ،یستگیتوانمند نه تنها احساس شا
 انجام تیکار را با کفا توانندیکه م کنندیم نانیاطم

یکرده و معتقدند م یشخص ياحساس برتر آنان. دهند
و رشد  اموزندیتازه ب يهاشبا چال ییارویرو يبرا توانند

 یژگیو نیباورند که ا نیبر ا سندگانیاز نو یبعض .ابندی
 رایاست، ز یشناختروان يعنصر توانمند نیمهمتر

 است که منجر به پشتکار یاثربخش خود داشتن احساس
. شودیدشوار م يارهاکانجام دادن  يو تالش افراد برا

د نسبت به احساس عبارت است از باور فر نیواقع ا در
 محوله. به فیوظا زیآمتیانجام موفق يبرا شیهاتیقابل

 ییو توانا تیفرد باور دارد که تبحر، کفا گر،ید عبارت
 ياگونههب فهیدارد. اگر وظ يالزم را در انجام موفق کار

اند را به انجام برس فشیکه فرد بتواند با مهارت وظا باشد
د واهخ يت بر جامثب يریخود، تاث اقتیبر احساس او از ل

فرد  زیچالش برانگ هیبه مفهوم روح یمعن نیا. گذاشت
در انجام کار است.  يو يبا مسائل و برتر ییارویدر رو

 ،ییفرد توانا کیکه  ردیگیقوت م یزمان احساس نیا
انجام کار داشته  ير، دانش و آموزش الزم را براتبح

و از  داندیکار م ستهیفرد خود را شا طیشرا نیا در .باشد
اس رساند، احس انیکار را به پا تیتواند با موفقیم نکهیا

یکه م کندیفرد فکر م طیشرا نی. در اکندیم نانیاطم
سه . دیبرآ تیبا موفق شیکار فیاز پس انجام وظا تواند

 :دنینما یشرط الزمست تا افراد احساس خود اثربخش
ور به با -2 انجام کار را دارند؛ ییتوانا نکهیباور به ا -1
باور  -3 بکار بستن تالش الزم را دارند؛ تیظرف نکهیا

از انجام دادن کار آنها را  یمانع خارج چیه نکهیبه ا
 (.Mousavi, 2016) نظر باز نخواهد داشتمورد

 یمبستگه تایید شده فرضیه سوم ونتایج  با توجه به
سبک زندگی بطور  توان گفتمی مشاهده شده معنادار

گذارد می احساس خودمختاري تاثیر مستقیم و مثبت بر
از تغییرات احساس خودمختاري را  % 8/50و به میزان 
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 توان گفت نیازهادر تبیین این فرضیه می نماید.تبیین می
وند شمیشناختی شناخته عنوان خوراک درونی و روانبه

شناختی و بهزیستی و انسجام که براي رشد و دوام روان
نیازها از جهت اینکه شرایط  ضروري هستند. لذا ارضاي

ی یافتگی و بهزیستالزم براي رشد و بالندگی، انسجام
آورند و زیربناي گستره شناختی شخص را فراهم میروان

سازند مفهوم فهم می وسیعی از رفتارهاي ما را قابل
اند. این سه نیاز بنیادي شناسیجالب و جذابی در روان

 ی و ارتباط. اند از خودمختاري، شایستگعبارت

نیاز  10 (Sheldon et al., 2001) شلدون و همکاران
هاي اصلی انگیزشی در حوزه شناختی را که از نظریهروان
د دادن شناسی استخراج کرده بودند مورد آزمون قرارروان

ازها را ها این نیو نهایتاً به این سه نیاز دست یافتند. آن
دهی و انگري سازمدر چارچوب نظریه خودـ تعیین

سازي کردند. خودمختاري، اسناد درونی رفتار مفهوم
است که به اراده و اختیار فرد اشاره دارد. شایستگی یعنی 

ها که در جهت احساس اثربخشی در فعالیت
بخشی به خود است. ارتباط با دیگران نیاز به انسجام

سبک  .برقراري ارتباط صمیمی و گرم با سایر افراد است
هاي رفتاري است که اشخاص بر اساس آن هزندگی، روی
کنند. این، مبناي طرح و پرداختن به مفهوم زیست می

اسی شنسبک زندگی در چارچوب پزشکی رفتاري و روان
سالمت است. اما والش معتقد است متخصصان سالمت 
از نقش حیاتی سبک زندگی در عرصه سالمت روان 

را  ندگیاند لذا تغییرات شفابخش سبک زغافل مانده
اي باشد گونهد. اگر شرایط زندگی فرد بهسازمطرح می

پذیري از محیط را کمتر فراهم سازد یا به که امکان تأثیر
 سعبارتی خودمختاري را در فرد بیشتر کند طبیعتا احسا

یفیت گردد و فرد کرضایت بیشتري از زندگی حاصل می
 . (Dashti, 2019) کندزندگی خود را باال گزارش می

 نیب ریمس بیضرنتایج فرضیه چهارم نشان داد  
به دست آمده است. مقدار  3/65 هیفرض نیا يهامولفه
 بزرگتر 96/1بدست آمده است که از  234/28 زین tآماره 

مشاهده شده معنادار  یهمبستگ دهدیبوده و نشان م

 ثبت بر احساسسبک زندگی بطور مستقیم و ماست. 
از تغییرات  %3/65به میزان  گذارد وموثر بودن تاثیر می

ضیه در تبیین فرنماید. احساس موثر بودن را تبیین می
بودن عبارتست از  احساس موثرتوان گفت چهارم می

 ای يادار ،يراهبرد يامدهاینفوذ فرد در پ ییتوانا زانیم
 .(Vaezi & Sabzikaran, 2010) شیکار يهاتیفعال یاتیعمل

در کار، کامال به  از احساس موثر بودن يبرخوردار
افراد  کهنیا يمربوط است. برا یاحساس خودکنترل

ه احساس کنند ک دیکنند، نه تنها با يتوانمند احساس
 دیبدنبال دارد، بلکه با ياثر دهندیچه انجام مآن

آن اثر را به وجود آورند؛  تواندیم احساس کنند که خود
راه هم يبا احساس توانمند جهیآن نت نکهیا يبرا یعنی

را در  دیتول جهینت کنترل احساس کنند که دیباشد، با
احساس کنترل  یداشتن نوع ن،یدست دارند، بنابرا

 است يضروري توانمند زیسالمت و ن يبرا ،یشخص
(Spreitzer & Doneson, 2005) . یحت ،گرید طرفاز 

یآنان اتفاق م يچه را براآن توانندیافراد نم نیتوانمندتر
دن به ش توانمند نیکنترل کنند. با وجود ا ،یافتد به تمام

توانند یرا که م یجینتا شتریکند تا بیافراد کمک م
 یستگب کار به همان مقدار که نی. ارندیکنترل کنند، بپذ

دارد، به  یبستگ ریتأث يهاحوزه صیتشخ ییبه توانا
 شیبه منظور افزا یخارج طیمح رییو اراده تغ ییتوانا

 . (Vaezi & Sabzikaran, 2010) دارد یبستگ زیبر آن ن تسلط

مولفه نیب ریمس بیضرنتایج فرضیه پنجم نشان داد 
به دست آمده است. مقدار آماره  9/70 هیفرض نیا يها
t بوده  بزرگتر 96/1بدست آمده است که از  659/43 زین

مشاهده شده معنادار است.  یهمبستگ دهدیو نشان م
دار یر احساس معنسبک زندگی بطور مستقیم و مثبت ب

از تغییرات  %9/70گذارد و به میزان بودن تاثیر می
در تبیین نماید. دار بودن را تبیین میاحساس معنی

به مفهوم  يداریمعنتوان گفت فرضیه پنجم پژوهش می
است که در ارتباط با  يکار ای یارزش اهداف شغل زانیم

قضاوت مورد  يفردي هاآل دهیدر واقع ا ایها استاندارد
 نیدار بودن شامل تطابق بیواقع معن در، ردیگیقرار م

 يها و رفتارهاالزامات نقش و شغل با اعتقادات، ارزش
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 ،یسازمان يگرفتن اجبارهارظن است. بدون در يفرد
 انشیدارند که برا یبه تالش در مورد اهداف لیافراد تما

دهند با یم حیترج کارکنان مفهوم باشد. در واقع يدارا
با آنها داشته  یمشابه يهاکار کنند که ارزش يفرادا

و  کنندیدار بودن میتوانمند احساس معن افراد. باشند
که به آن اشتغال دارند، ارزش قائل هستند.  یاهداف يبرا

آنان با آنچه در حال انجام  ياستانداردها ها وآرمان نیب
 یدر نظام ارزش تیفعال نیتجانس وجود دارد و ا هست،

 ش،یخو يکار تیدر فعال آنان. شودیمی ها مهم تلقآن
و از  کنندیم يگذارهیسرما یروان ای یروح يرویاز ن
 تیاهم احساسی نوع ،شیو اشتغال خو يریدرگ

 وندیپ ،تیاشتغال در آن فعال جهیدارند. آنان در نت یشخص
یمعن ن،یبنابرا .کنندیرا تجربه م یشخص یو همبستگ

تیفعال .افراد معطوف است یدار بودن به نگرش ارزش
احساس  یهست، نوع يداریطبع معن يکه دارا ییها

یم جادیافراد ا يبرا تیمامور ای جانیهدفمند بودن، ه
 یاق افراد را هدر دهد، منبعیو اشت روین نکهیا ي. بجاکند
یط شرا نی. در اکندیآنان فراهم م يبرا اقیو اشت رویاز ن
تر همراه است یر انسانعناص یبا برخ يکار يهاتیفعال

یتر انجام میتر و شخصيادیتر، بنو بصورت باارزش
 نیدار بودن را تضمیمعن ،یکسب سود شخص. ردیپذ
ممکن  گرانیمثال، خدمت کردن به د ي. براکندینم

 نداشته باشد. اغلب بدنبال یشخص پاداش چیاست ه
ارد د یکم یکارکنان معن يکه برا يانجام کار درخواست

شرکت يرا برا یفراوان يهانهیندارد، هز یصال معنا ای
 شودیم جهینت یمعنیاز ب یگانگی. خودبکندیم جادیا ها
 . گرددیدار حاصل میاز کار معن زشیو انگ رویو ن

از ساختار هستند که  یانواع مختلف يها داراسازمان
یآن سازمان بکار م طیو با توجه به شرا ازیبرحسب ن

 (Burns & Stalker, 1961) و استاکر برنز . به اعتقادرود
است که خود را با الزامات  يساختار، ساختار نیموثرتر

 ساختاری کل يبندطبقه کیانطباق دهد. در  طیمح
 کیو ساختار ارگان کیها به دو نوع ساختار مکانسازمان

ي هاطیمح يبرا یکی. ساختار مکانشودیم يبند میتقس
طیدر مح کیو ساختار ارگان ینیبشیثبات و قابل پ با

 .قابل استفاده استتغییر زیاد  يمتالطم و دارا يها
 رینظ ییهایژگیو لهیسازمان بوس ،یکیساختار مکان

برنامه يرفتارها ،ییتمرکزگرا اد،یز تیو رسم یدگیچیپ
 نی. در اشوندیدر قالب مقررات شناخته م شدهي زیر

ه و در ها سازمان بودیبه خط مش یمتک ریساختار مد
 .کندینشده کند عمل م ینیبشیپ يدادهایرو واکنش به

 زانیمنعطف بوده و م یکیساختار ارگان گر،ید ياز سو
 فینفوذ افراد در آن بر اساس مهارت و دانش است. وظا

بر مبادله  دیبوده و تاک ریپذساختار انعطاف نیا در
متمرکز، ریغ اراتیاخت يهایژگیاطالعات وجود دارد. و

و  یرسمریمقررات کمتر، شبکه ارتباطات غ و نیقوان
اختار س يشتریب قیتطب طیشرا یکنترلتوجه بخود

  .سازدیم فراهم را طیبا مح کیارگان

چنین نتایج ژوهش و همبا توجه به اهمیت موضوع پ
ت پژوهش پیشنهاد حاصل از پژوهش در راستاي فرضیا

 شود:می
 کیعنوان به ینیفرهنگ کارآفر جیترو ةمقول. 1

 نانهیکارآفر يهاتیظرف ةدر توسع ییربنایعامل مهم و ز
 رمیشهرستان سم يکشاورز یتعاون يهادر سطح شرکت

بایست آموزش اصول میراستا  نی. در اردیمدنظر قرار گ
 تعاون در سطح جامعه روستایی تعاون و گسترش نهضت

ن توجه مسئوال مورد )خصوصا زنان کارآفرین روستایی(
ها و تعاونی شناسی و کارآمدسازيیبقرار بگیرد، آس

ها از هاي پیشنهادي براي رفع آسیبحل تعیین راه
آموزش ارکان مدیریتی شبکه،  ها،طریق ارزشیابی تعاونی

ها، تدوین برنامه عملیاتی در ساماندهی مجامع تعاونی
. در اولویت قرار بگیرد ي زنانهاو اتحادیه هاتعاونی

 ریشاخص و تقد نانیکارآفر یبه معرف توانیمهمچنین، 
 نانینقش کارآفر و تیها، شناساندن اهماز آن ستهیشا

شهرستان  يکشاورز یتعاون يهادر اقتصاد شرکت
ان زن یزنان و معرف ینیبه کارآفر يگذار، ارزشرمیسم

ه اعتماد ب ،يخودباور شیموفق به منظور افزا نیکارآفر
عنوان به ییدر زنان روستا ینیکارآفر ۀزینفس و انگ

 مؤثر اشاره کرد. یاقدامات
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و  طیتر به شراآسان یامکان دسترس ،یداتیبا تمه .2
زنان  يکسب و کارها ازیموردن يامکانات اقتصاد

ند )مان رمیشهرستان سم يکشاورز یتعاون يهاشرکت
( رهیها و غو نهاده هیمواد اول ،یمنابع مال زات،یابزار و تجه

زنان  يالزم برا ینابع مالم نیتأم يبرا یالتیتسه ةو ارائ
م در ک ۀبا بهر یاعتبارات صیتخص قیاز طر نیکارآفر

 زیو ن يمؤسسات اعتبار ریکشور و سا یبانک ستمیس
 ادجیپربازده و ا يدر کسب و کارها يگذارهیامکان سرما

 داتیو تول هیسرما ةمیب قیاز طر يگذارهیسرما تیامن
 زنان فراهم شود.

 يهاها و کارگاهورهدر د يو بازنگر یبررس .3
 يهاشرکت یآموزش يو محتوا تیّفیاز لحاظ ک یآموزش
انجام شود.  رمیشهرستان سم يکشاورز یتعاون

در حال  یآموزش يهااز دوره کیاز هر  ،نیهمچن
 ژهیوالزم در مقاطع مختلف به يهایابیارزش ،يبرگزار

 و کسب يرگذاریتأث زانیم ةنیپس از اتمام دوره در زم
 رانیشده توسط فراگ ینیبشیو پ ازیموردن ياهمهارت

 انجام شود.
ف تنظیم و بررسی اهدا زنان کارافرین روستایی به. 4

هاي تعاونی انه، کوتاه مدت و بلندمدت شرکتروز
براي موفقیت در هر کسب و کار، تنظیم و  بپردازند.

 بازبینی اهداف امري مهم و کلیدي است. 

 ر است از تجربیاتزنان کارافرین روستایی بهت .5
 بکس و زندگی مختلف هايزمینه درموفق  کارآفرینان

 .رندبب بهره کارشان و

زنان کارافرین روستایی جهت افزایش اعتماد به  .6
رشد و ، يتقویت روحیه مشارکت و همکارنفس به 

اد روحیه پایداري در برابر ایج، تقویت عواطف انسانی
 و بیان احساساتکمک به شناسایی ، بارهاي زیانتبلیغ

ود و خ تامین تندرستی جسمی و سالمتی روانی یکدیگر،
، هاي ارتباطیتقویت مهارت کارکنان شرکت تعاونی،

باال بردن ، زیمسالمت آم یستیهمز هیروح تیتقو
 شیزندگ طیو مح گرانیفرد با خودش، د يسازگار

 د.ناهتمام ورز

هاي تعاونی روستایی سمیرم به مدیران شرکت .7
، آزادي عمل و حق استقاللکارآفرین روستایی، زنان 

در راستاي توانمندسازي و ایجاد و گري انتخاب و تعیین
 داده شود.تقویت تمایالت کارآفرینانه 

ه چهارم و پنجم پژوهش در راستاي نتیجه فرضیو  .8
توجه که زنان کارافرین روستایی  گردد:پیشنهاد می

ود خ ودشناسیخداشته و به  به نقاط قوت خودبیشتر 
را از دست  معاشرت و ارتباط با افراد مثبتپرداخته و 

 ندهند.

 های آتیگیریو جهت های پژوهشمحدودیت
 که است نیا حاضر پژوهش يهاتیمحدود جمله از

 کنترل از خارج که ییرهایمتغ یبرخ رگذاريیتاث
 ستین ذهن از دور پژوهش جینتا بر است، پژوهشگر

 ا در کشور در بازه زمانی تحقیق)مثل شیوع بیماري کرون
 یزمان بازه وبه زنان روستایی(  مستقیم و عدم دسترسی

جامع یقیتحق براي ازیموردن هاينمونه کمبود و محدود
 نامهپرسش میمفاهزنان از  یبعض کسانی درک عدم و تر
گذاشته باشد.  ریتأث آنان هايپاسخ در است ممکن که

 شده يآورجمع اطالعات ها،پژوهش گونه نیا در معموالً
 هشد يآورجمع اطالعات لذا است؛ یزمان مقطع کی از
 لحاص يبهتر جینتا تا باشد یزمان يسر صورتبه دیبا

 ییزنان روستااین پژوهش در بین  ،همچنین .شود
 انجام یافته است و رمیشهرستان سم یتعاون يهاشرکت

تیاط حبنابراین در تعمیم نتایج به سایر شهرها بایستی با ا
هاي آتی از شود در پژوهشعمل شود. پیشنهاد می

بندي گیري چند معیاره براي اولویتهاي تصمیمتکنیک
دهی عوامل تأثیرگذار بر متغیرهاي پژوهش و وزن

 آوري اطالعات،هاي جمعروش گرید ازاستفاده شود و 
 رددگ استفاده باز مصاحبه و یاکتشاف هايروش چونهم

ه به منظور بررسی عمیق هاي آمیختوشو یا استفاده از ر
تواند مفید و مؤثر هاي مورد بحث میلفههر یک از مؤ

گسترش دامنه انجام این پژوهش در  ،باشد. همچنین
 جوامع تواندیم یآت قیتحقو یا سطح استان و ملی 

کارمندان،  مثالً دهد قرار یبررس مورد را يگرید يآمار
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ه گرفت نظر در يآمار جامعه عنوان بهمدیران، مشتریان 
 .شود

 مشارکت نویسندگان
آوري ، جمعپردازيهوم)مف :حسین ستوده آرانی

ها و اطالعات، بررسی و پایش، نگارش، بازبینی داده
 .(رایش، مدیریت پروژه،و وی

، آوري داده و اطالعات)جمع محمد مهتری آرانی
 .رپرستی و تامین مالی(نظارت و س

-روش پردازي،مفهوم) :آرانی ابوالفضل باغبانی 

 اطالعات و هاداده تحلیل افزار،نرم و شناسی

 تشکر و قدردانی
این مقاله تحت حمایت هیچ ارگان و سازمانی قرار 

 نداشت.
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